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Příloha č. 1 Oblek TheraSuit 

 
 
x-small (žluto-červený)  2.5 roku a více 

small  (žlutý)    3 roky – 5 let 

medium (červený)   5-8 let 

large  (zelený)   8-12 let 

x-large  (modrý)    12 - dospělost 

xx-large (modro-žlutý)   pro dospělé  
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Příloha č. 2 Příslušenství TheraSuit 
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Příloha č. 3 Dotazník 
Vážená paní/Vážený pane, 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, jenž je součástí diplomové práce, kterou 
zpracovávám v rámci studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Práce má název Stimulace osob s tělesným a kombinovaným postižením - 
využití metody TheraSuit. Cílem dotazníku je zmapování úrovně povědomí a postojů osob 
s postižením, jejich rodičů, zástupců a také odborných pracovníků k dané problematice. 
Proto, prosím, odpovídejte podle skutečnosti a bez využití internetu či jiných zdrojů. 
Některé otázky na sebe navazují – vyplňujte tedy postupně. 

Dotazník je rozdělen na části A, B a C, přičemž část A je určena všem 
respondentům, část B vyplní ti, co v otázce č. 8 odpoví ANO a část C je adresována 
odborným pracovníkům. Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu možnost.  

Předem děkuji za vyplnění dotazníku. 
Bc. Ivana Krejčová (i.krejcova@centrum.cz – pro odeslání dotazníku nebo dotazy) 

 
ČÁST A – vyplní všichni 
Otázka č. 1 
Zajímáte se o novinky v oblasti stimulace a zlepšování hybnosti osob s tělesným nebo 
kombinovaným postižením? 

 Ano 
 Ne 

 
Otázka č. 2 
Jste nakloněni využívání nových stimulačních metod, které nejsou v ČR dosud 
rozšířeny? 

 Ano 
 Ne 

 
Otázka č. 3 
Pokud jste v předchozí otázce označil/a ANO, uveďte důvod, který je nejblíže vašemu 
názoru 

 Bez obav zkouším nové možnosti, které se jinde osvědčily 
 Využívám každou možnost, která zlepší můj zdravotní stav /mého dítěte/ klienta 
 Rád/a bych zkusil/a novou metodu, ale zároveň mám strach z případných 

komplikací 
 
Otázka č. 4 
Dotazník vyplnil/a? 

 Žena 
 Muž 

 
 

Otázka č. 5 
Jaký je Váš věk? 
      
 
Otázka č. 6 
Ve kterém kraji ČR bydlíte? 
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Otázka č. 7 
Dotazník vyplnil/a? 

 Klient (osoba s postižením) 
 Rodič nebo zástupce dítěte (osoby) s postižením 
Odborný pracovník 

 Speciální pedagog  
 Fyzioterapeut 
 Pracovník v sociálních službách  
 Jiná možnost:        

 
Otázka č. 8 
Slyšel/a jste o metodě (terapii), která využívá speciální podpůrný oblek (metoda 
Therasuit nebo Klim-Therapy)? 

 Ano  
 Ne 

 
Otázka č. 9 
Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO, uveďte, kde jste se o těchto 
metodách dozvěděl/a? Můžete označit více možností. (Pokračujte v části B) 

 TV 
 Rádio 
 Internet 
 Tisk 
 Terapeut 
 Kolega, známý 
 Jiná možnost       

 
ČÁST B 
Otázka č. 10 
Pro koho jsou Metody Therasiut a Klim-therapy určeny z hlediska věku? 

 Pouze pro dospělé osoby 
 Pro děti i dospělé 
 Jen pro děti 

 
Otázka č. 11 
Jak terapie probíhá z hlediska času a frekvence? 

 Pravidelně 1x týdně 
 Každý den po dobu 3 – 4 týdnů, což se opakuje 2x – 3x ročně 
 2x v týdnu dlouhodobě 

 
Otázka č. 12 
Měl/a byste obavu využít metodu Therasuit  nebo Klim-Therapy pro sebe/pro své 
dítě/klienta? 

 Ano  
 Ne 
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Otázka č. 13 
Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a ANO, zaškrtněte možnost, která je nejblíže 
vašemu názoru. 

 Nevěřím účinkům této metody, protože v ČR není dostatečně vyzkoušená 
 Z finančních důvodů 
 Nevím, zda bych zvládl/a následné cvičení v domácím prostředí 

 
Otázka č. 14 
Máte s metodou TheraSuit nebo Klim-Therapy osobní zkušenost (podstoupil jste ji 
vy, vaše dítě, klient)? 

 Ano 
 Ne 

 
Otázka č. 15 
Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO, se kterou metodou a kde? 
      
 
Otázka č. 16 
Je podle vás metoda TheraSuit rovnocennou metodou k ostatním stimulačním 
a pohybovým terapiím? 

 Ano 
 Ne 

 
Otázka č. 17 
Znáte nějaké zařízení v České republice, které metody TheraSuit nebo Klim-Therapy 
při práci s klienty používá? 

 Ano (uveďte město, případně název zařízení) 
      

 Ne 
 
ČÁST C - pro odborníky 
Otázka č. 18  
Využíváte při své práci nějakou metodu (terapii), příp. metody ke stimulaci klientů? 

 Ano 
 Ne 

 
Otázka č. 19 (můžete označit více možností) 
Pokud ANO, vyberte které: 

 Metoda bazální stimulace 
 Bobath koncept 
 Petö terapie 
 Synergetická reflexní terapie 
 Vojtova metoda 
 Hippoterapie 
 Canisterapie 
 Ergoterapie 
 Jiná možnost       

 
Otázka č. 20 
Kterou stimulační metodu využíváte nejčastěji?       


